
Plaatsingsbeleid De Bijenkorf 

 

Voor De Bijenkorf is het van belang dat ouders zich bewust zijn van het type onderwijs waarvoor ze 

kiezen. In het kalenderjaar dat de kinderen 3 jaar worden, nodigen wij de ouders uit, die hun kinderen 

hebben aangemeld bij de Bijenkorf, voor een informatiebijeenkomst. Wij hanteren het 

jenaplanconcept en hebben verwachtingen m.b.t. samenwerking en onderkenning van de 

Jenaplanvisie van ouders. Het is belangrijk dat ouders hier goed van op de hoogte zijn, dus deelname 

aan een informatiebijeenkomst is een voorwaarde voor plaatsing op de Bijenkorf. Mochten ouders 

door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn op de informatiebijeenkomst, is het mogelijk een 

aparte afspraak te maken met de directie van de school.  

De school hanteert een stabiliseringsbeleid (maximaal aantal groepen) om het jenaplanonderwijs goed 
te kunnen vormgeven. Er is veel vraag naar onderwijsplekken op de Bijenkorf. De Bijenkorf werkt 
daarom met dit plaatsingsbeleid.  
Ouders die interesse hebben in een onderwijsplek kunnen kinderen aanmelden bij de school via de 
schoolmail, telefonisch of via de website. Het betreffende kind wordt dan op de aanmeldlijst geplaatst. 
Zoals hierboven aangegeven worden deze ouders uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na 
blijvende interesse kunnen ouders dit kenbaar maken.   
 
Inschrijving:  
 
Mochten er meer aanmeldingen zijn dan onderwijsplekken dan zullen wij over moeten gaan tot 
loting. Er zijn 2 momenten in het jaar wanneer een loting plaatsvindt.  
De lotingen wordt uitgevoerd o.l.v. een lid van het MT (directie, IB of bouwcoördinator) en een MR-
lid.  
In de week voor de voorjaarsvakantie wordt er geloot voor inschrijving van kinderen die tussen 1 
augustus en  31 december 4 jaar worden. In de week na de zomervakantie wordt er geloot voor 
inschrijving van kinderen die tussen 1 januari en 31 juli 4 jaar worden en voldoen aan de criteria. Alle 
ouders van kinderen die meedoen aan de loting krijgen binnen een week na de loting uitsluitsel of 
hun kind geplaatst is.  
 
Uitgesloten van de loting zijn: 
- Broertjes/zusjes van de kinderen die al op de Bijenkorf zitten wordt altijd geplaatst op de Bijenkorf.  
- Gezinnen die van elders verhuizen naar ons voedingsgebied en reeds kinderen hebben op een 
jenaplanschool.  
Dit zolang de groepsgrootte in de te plaatsen groep(en) c.q. het totaal aantal kinderen van de school 
dit toelaat.  
-Zij-instromers afkomstig uit ons voedingsgebied volgens de zij-instromersprocedure zoals hieronder 
beschreven. Dit zolang de groepsgrootte in de te plaatsen groep(en) c.q. het totaal aantal kinderen 
van de school dit toelaat.   

 
 

 


